
  
  
 

 
বিজ্ঞবি TIF মাবিকদের পবরদ াধ সম্পবকি ত পবরিতি নসমূহ 

 
TLC নিচের বর্ণিা অিযুায়ী ট্যানি উন্নযি তহনবল (TIF) মানলচের পনরচ াধসমহূচে 
সম্প্রসানরত েরচে।  
 
হযাক-আপ পপদমদের পবরিতি নসমূহ 
মমচেনলযচির এেটি হুইলচেযার অযাচিসচযাগ্য যািবাহি হযাে-আপ েরার প্রচযাজি নে 
িা মসটি নবচবেিা েরা বযনতচরচেই সেল মমচেনলযি এখি মেচে হুইলচেযার 
অযাচিসচযাগ্য যািবাহি োচজ মমাতাচযচির সময হযাে আপ মপচমন্ট পাওযার মযাগ্য 
হচবি। িতুি মযাগ্যতা  তণ াবনল পরূর্ েরচত, মানলেচের অব যই:  
 

1. TIF মানলে মপ্রাগ্রাচম িনেভুক্ত হচত হচব এবং  
2. পচূবণ হযাে আপ মপচমন্ট পাযনি এমি এেটি হুইলচেযার অযাচিসচযাগ্য 

যািবাহি হযাে আপ েরচত হচব (গ্ান়ির VIN এর উপর নভনি েচর)  
 

িতুি মযাগ্যতা  তণ  1 জািযুানর 2019 এর বা তার পরবতী হযাে-আপগুনলচত প্রচযাজয।  
 

পবরচািনাগত পবরদ াদধর পবরিতি ন 
পনরোলিাগ্ত পনরচ াধ (পচূবণ "রক্ষর্াচবক্ষর্" বা "পনরে ণি" পনরচ াধ নহচসচব 
উচেনখত) এখি আর সচবণাচ্চ োর বেচরর মমযাচে স়ীমাবদ্ধ িয।  এখি মেচে 
যতক্ষর্ পযণন্ত হুইলচেযার অযাচিসচযাগ্য গ্ান়ি োচজ নিচযানজত োেচব ততক্ষর্ 
মানলেরা পনরোলিাগ্ত পনরচ াধ পাচবি। উপরন্তু, TLC প্রনত বের নতিটি মপচমন্ট 
মেচে প্রচতযে মোযাট্ণ াচর এেটি মপচমচন্টর মাধযচম এই সেল মপচমচন্টর নিচোচযনি 
বনৃদ্ধ েরচে। িতুি মযাগ্যতা  তণ াবনল পরূর্ েরচত, মানলেচে অব যই:  

1. TIF মানলে মপ্রাগ্রাচম িনেভুক্ত হচত হচব এবং 
2. মমচেনলযি বরাবর হযাে-আপ েৃত হুইলচেযার অযাচিসচযাগ্য যািবাহিটি 

প্রনত ত্রৈমানসচে েমপচক্ষ 250টি নিপ সম্পন্ন েরা এবং োচজ নিচযানজত 
োোোল়ীি এইসেল হুইলচেযার অযাচিসচযাগ্য যািবাহি অযাচিসচযাগ্য ট্যানি 
নেসপযাোর নসচেচম লগ্ ইি োো নিনিত েরচত হচব  

 

পনরোলিাগ্ত পনরচ াধসমহূ নিম্ননলনখত সমযসনূে অিযুায়ী প্রোি েরা হচব: 

ত্রৈমানসে TPEP নিপ পযণাচলােিা সমযোল প্রতযান ত পনরচ াচধর তানরখ 

Q1 জািযুানর - মােণ  মম 

Q2 এনপ্রল - জিু আগ্ে 

Q3 জলুাই - মসচেম্বর িচভম্বর 

Q4 অচটাবর - নেচসম্বর মেব্রুযানর 
 
এই সেল পনরবতণ ি আপিাচে ে়ীভাচব প্রভানবত েরচব মসবযাপাচর আপিার মোচিা 
প্রশ্ন োেচল অিগু্রহ েচর ট্যানি উন্নযি তহনবল েমণসনূেচত মযাগ্াচযাগ্ েরুি এখাচি 
tift@tlc.nyc.gov বা আমাচের FAQ (বহুল নজজ্ঞানসত প্রশ্নাবল়ী) মেখিু। 

 

Bill Heinzen  
ভারপ্রাপ্ত েনম িার/সভাপনত  
 
Allan J. Fromberg 
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পাবনলে অযাচেযাসণ 
harshbargerR@tlc.nyc.gov 
 
 
33 Beaver Street  
22nd Floor  
New York, NY 10004  
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